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 توطئة:
 وضعت خطة تطوير التعليم يف الوطن العر� 2008 – 2018، أهدافا اسرتاتيجية لكل

 مرحلة من مراحل التعليم وقد خّصت مرحلة التعليم الثانوي بعّدة أهداف من بينها :

"االرتقاء بنسب االلتحاق بالتعليم الثانوي لبلوغ مؤرشات البلدان املتقدمة يف هذا املجال

 ويف نفس السياق، وضعت الخطّة التنفيذية٬ يف اختيارها للغايات واألهداف االسرتاتيجية

 والسياسات للنظام التعليمي املستقبيل، تصّورات للعقد القادم تتمثّل يف : "خلق وإتاحة

 فرص التعليم للجميع، وعدم الس²ح للفجوة املعرفية أن تنشئ واقعا اجت²عيا واقتصاديا

 جديدا، ¿عنى ض²ن ½تّع جميع التالميذ والطلبة والكبار ذكورا وإناثا وذوي االحتياجات"

 ،الخاصة بحق طلب املعرفة

 وأشار تقرير جديد عن املساواة بÁ الجنسÁ وضعه فريق تقرير الرصد العاملي للتعليم

 للجميع يف اليونسكو من أجل اليوم الدويل للطفلة أّن أقّل من نصف البلدان – التي ال

 تشمل أّي بلد من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء- قد حّقق هدف التكافؤ بÁ الجنسÁ يف

 املرحلتÁ االبتدائية والثانوية من التعليم، عىل الرغم من أنّه كان مفرتضا بهذه البلدان

Áالجنس Áجميعها تحقيق هذا الهدف بحلول عام 2005. ك² ذكر التقرير أّن الفروقات ب 

لت الفروقات األكرب يف  بدأت تتقلّص يف التعليم الثانوي، إالّ أنّها ال تزال مرتفعة، وقد ُسجِّ

 الدول العربية وأفريقيا جنوب الصحراء

 ف� هو مستوى االلتحاق

 بالتعليم الثانوي يف الدول

 العربية ؟ ومن هي الدول

 العربية التي سجلت أعىل

 فروقات ب� الجنس� يف مجال

 االلتحاق بالتعليم الثانوي ؟

 االلتحاق بالتعليم الثانوي: 
نسبة القيد االج�لية يف التعليم الثانوي:  

 يبّ� مؤّرش نسبة القيد اإلج�لية يف التعليم الثانوي املستوى

 العام للمشاركة يف التعليم الثانوي والطاقة االستيعابية املمكنة،

 ويوّضح الجهد املبذول من قبل الدول الستيعاب جميع الطالب

املعني� يف هذا املستوى التعليمي
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الجدول 1: تطور نسبة القيد االج�لية يف التعليم الثانوي يف الدول العربية  

 نالحظ من خالل الجدول 1 أن نسب القيد االج²لية يف التعليم الثانوي

 شهدت تطورا ملحوظا يف أغلب الدول العربية خالل الفرتة من سنة 2008

 إىل ىسنة 2013 غÒ أنّها بقيت دون املأمول يف بعض الدول مثل الجمهورية

 اإلسالمية املوريتانية 29.5 % وجمهورية جيبوÕ 46.2 % وجمهورية

 السودان 40.7 % والجمهورية اليمنية 49.19 %، في² حققت دول عربية

 أخرى نسبة قيد إج²لية يف التعليم الثانوي محرتمة عىل غرار اململكة

 العربية السعودية 122.9 % ودولة قطر 111.62 (سنة 2011) ودولة

 الكويت  100.95 % (منذ سنة 2008) وسلطنة ع²ن 91.23 % ومملكة

 البحرين 95.51 % والجمهورية التونسية 90.60 % وجمهورية مرص العربية

 88.95 %. ك² نالحظ أّن املعدل العر� لنسبة القيد االج²لية يف التعليم

 الثانوي املقدر بـــ 71.09 % بقي دون التطلعات وØ يرتقي إىل مستوى

.البلدان املتقدمة ك² نّصت عليه خطة تطوير التعليم يف الوطن العر�
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الرسم البيا� 1: تطّور املعدل العر� لنسبة القيد اإلج�لية يف التعليم الثانوي  مقارنة مع املعدل العاملي  ومعدالت أقاليم أخرى  

 نالحظ من خالل الرسم البيا� 1 أّن املعّدل العر� لنسبة القيد اإلج	لية يف

 التعليم الثانوي شهد تطورا خالل الفرتة 2012-2008 بنفس نسق تطور

 املعدل العاملي ومعّدل الدول ذات الدخل املتوسط الذين كانا ملتسق�

 باملعّدل العر� إىل غاية سنة 2012 قبل أن يعرف املعدل العر� تراجعا خالل

 سنة 2013 وذلك تبعا للظروف الخاصة التي تعيشها بعض الدول العربية

̈ة .خالل الفرتة األخ

 ك	 يبّ� معّدل الدول ذات الدخل العايل إلتحاق جميع الطالب تقريبا

 بالتعليم الثانوي  بين	 ال يتعّدى معّدل الدول ذات الدخل الضعيف نسبة

45 %.

الرسم البيا� 2: تطّور املعّدالت اإلقليمية لنسبة القيد اإلج�لية يف التعليم الثانوي داخل الوطن العر�  

 يتّضح من خالل توزيع نسبة القيد االج	لية يف التعليم الثانوي حسب 

 األقاليم داخل الوطن العر� أّن معّديل املغرب العر� واملرشق العر� كانا يف

 نفس مستوى املعّدل العاملي سنة 2008 (يف حدود 70 %)، ثّم شهد معّدل

 املغرب العر� تطّورا ملحوظا يقّدر بــ 12.9 نقطة سنة 2013 في	 تطّور

 املعّدل العاملي بـــ 7 نقاط خالل نفس الفرتة بين	 شهد معّدل دول املرشق

 العر� تطورا بــ 4 نقاط إىل غاية سنة 2012 تّم تراجعا بــ 4.1 نقطة سنة

2013.
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 نالحظ من خالل الرسم البيا�3 أّن الفجوة ب� الجنس� يف نسبة القيد اإلج	لية

 يف التعليم الثانوي بقيت مرتفعة خالل الفرتة من سنة 2008 وسنة 2013 (0.93)

 بين	 تطّور املعّدل العاملي ملؤرش املساوات من 0.96 سنة 2008 إىل 0.97 سنة

 2013، واقرتب معّدال الدول ذات الدخل املتوّسط (0.98) والدول ذات الدخل

العايل (0.99) من 1

 اإلنصاف يف مجال االلتحاق بالتعليم الثانوي:
 مؤرش املساوات:

 يعكس مؤّرش املساواة ب� الجنس� مدى تقارب أو تباين نسبتي

 القيد لدى الذكور واإلناث فإذا كانت النسبتان متقاربت� يقرتب

 املؤرش من واحد (1) وإذا كان هناك تباين يكون مؤرش املساواة إما

 دون الواحد (1) ويؤّرش ذلك إىل نسبة قيد أعىل لدى الذكور، وإّما

.أعىل من واحد (1) ويدّل عىل نسبة قيد أعىل لدى اإلناث

.

.

 الرسم البيا� 3: تطّور مؤّرش املساواة الخاص بنسبة القيد اإلج�لية  يف التعليم الّثانوي يف الوطن 

 العر� مقارنة مع املعّدل العاملي ومعّدل أقاليم أخرى

 

 من جهة أخرى شهد مؤرش املساواة يف الدول ذات الدخل الضعيف ارتفاعا ملحوظا خالل نفس الفرتة من 0.85 سنة 2008 إىل 0.9 سنة 2013 ورغم ذلك Èكن التأكيد عىل وجود

.فجوة هاّمة ب� الجنس� لفائدة الذكور يف مجال نسبة القيد اإلج	لية يف التعليم الثانوي يف هذه الدول ك	 هو الشأن يف الدول العربية

  الرسم البيا� 4: تطّور مؤّرش املساواة الخاص باملعّدالت اإلقليمية لنسبة القيد اإلج�لية  يف التعليم الّثانوي داخل الوطن العر� 

 

 

 نالحظ أّن نسبة القيد اإلج	لية يف التعليم الثانوي متقاربة ب� الجنس� يف دول
 املغرب العر� خالل الفرتة 2013-2008 بين	 شهد مؤرش املساواة يف دول الخليج

 العر� تراجعا ب� سنتي 2008 و2011 ثّم تراجعت الفجوة ب� الجنس� ب�
2011 و2013 ليستقّر مؤّرش املساواة يف حدود 0.99

 من ناحية أخرى بقيت الفجوة هامة ب� الذكور واإلناث يف دول املرشق العر�
حيث بقي املؤّرش يف حدود 0.95 خالل كامل الفرتة املمتّدة من سنة 2008 و

2013
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